Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Aria
2 7 3 7 8 1 3 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Jan Dorrekenskade-West 15
0 6 8 2 7 9 0 1 1 0

E-mailadres

info@stichtingaria.nl

Website (*)

www.stichtingaria.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 2 3 3 0 0 3 9

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en Roemenie

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
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Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.L. van Nimwegen

Secretaris

R.P.F. Klaui

Penningmeester

K.J. Breemhaar

Algemeen bestuurslid

A. van Nimwegen-Gritter

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft als (statutaire) doelstelling het scheppen van voorwaarden waardoor
mensen, in het bijzonder zigeuners, in Roemenie in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband
houdtof daartoe bevordelijk kan zijn

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting houdt zich bezig met:
1. Met regelmaat organiseert de stichting op haar zgn. activteitenboerderij in Telechiu
creativiteit en spel met kinderen, koken en Engelse les met tieners, het houden van
volkstuinen. Hiermee bevordert zij op verschillende terrein de vaardigheden van hen
die aan de activiteiten deelnemen
2. Ook met regelmaat bouwt de stichting huisjes voor de doelgroep en knapt zij huisjes
op die er slecht aan toe zijn. Hiermee verbetert zij de woonomstandigheden van de
doelgroep;
3. Eens per week organiseert de stichting maaltijden op de boerderij en eens per
maand deelt zij voedselpakketten uit. Hiermee verbetert zij de leefomstandigheden van
de doelgroep;
4. Eveneens verbetert zij de leefomstandigheden door transporten naar Roemenie met
goederen zoals kleding, meubels en bedden. De transporten worden zo'n vier maal jaar
georganiseerd

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting krijgt haar inkomsten vanuit particulieren en organisties. Te denken valt
aan de plaatselijke kringloopwinkel, de plaatselijke rotary en andere stichtingen. Een
belangrijke sponsor heeft zij gevonden in de Stichting 'Max maakt mogelijk'.
Particulieren kunnen hun donaties doen op de site en/of deelnemen aan de actie
'Vrienden van Aria'.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan het gereed maken van de boerderij als
ontmoetingsplaats van de plaatselijke (arme) bevolking van Roma, Hongaren en
Roemenen. Ook worden huisjes gebouwd en gerenoveerd ter verbetering van de woon
-en leefomstandigheden.
Op de boerderij is een (gaar)keuken geinstalleerd waar maaltijden en voedselpakketten
worden voorbereid. Tevens is een ruimte geschikt gemaakt waar activiteiten met
kinderen, tieners en ouderen plaatsvinden. Voor de kinderen is er buiten een
trampoline, glijbaan, schommel, zandbak etc. Op de grond bij de boerderij zijn
fruitbomen gepland en worden groenten en aardappelen verbouwd. Er zijn kippen,
eenden en een varken. Dit alles ten dienste van de plaatselijke gemeenschap. De
stichting heeft een eigen betaal -en spaarrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.stichtingaria.nl/visie-en-doel/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers van de stichting ontvangen geen
vergoeding. Gemaakte kosten kunnen worden vergoed als daar een bestuursbesluit
aan ten grondslag ligt.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Corona en de maatregelen als gevolg daarvan hebben in de eerste helft van 2021 de
armslag van de stichting sterk beinvloed. Reizen was niet goed mogelijk en de donaties
waren sterk verminderd. Desondanks konden een aantal activiteiten doorgaan.
Voedselpakketten zijn uitgedeeld en op de boerderij en aan huis zijn maaltijden
verstrekt. In januari zijn 5000 kilo aardappelen, geschonken door de Stichting
Straatkinderen te Sint Jansklooster, verdeeld onder de plaatselijke bevolking. Op
marktjes zijn op transport gezette kleding en andere goederen tegen een zeer lage prijs
verkocht. Kinderen konden deelnemen aan activiteiten als sport en spel en creativiteit.
Met enkele volwassenen is gewerkt aan de alfabetisering. Opknapwerkzaamheden
hebben de boerderij een beter aanzien gegeven.
Door corona verslechterde de financiele situatie van de stichting. Donaties werden
ingetrokken of bleven uit. De stichting heeft daarom een beroep gedaan op de Stichting
'Max maakt mogelijk' om haar financieel te ondersteunen. Het gevolg waren
filmopnames in Roemenie die op de televisie zijn uitgezonden.Deze opnames leidden
tot tal van donaties. Daardoor kon de verstrekking van voedselpakketten en maaltijden
worden geintensiveerd. De inrichting van een nieuwe gaarkeuken maakt een en ander
mogelijk. Om de winter door te komen is aan de ouderen hulp gegeven in de vorm van
een kachel en hout. Ook kon een aanzet worden gegeven voor renovaties van een
aantal huisjes van ouderen, die vaak in een erbarmelijke staat verkeren. Bovendien
werd mogelijk om in huisjes daken, deuren en ramen aan te brengen of te vernieuwen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

21.000

€

+

€

21.000

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

13.096

€

+
€

3.366

+
21.000

+
€

13.096

21.000

3.366

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

34.096

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

10.093

€
21.000

€

+

24.366

21.000

+

€

31.093

€

23.157

Bestemmingsfondsen

€

3.003

€

1.209

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

2.157

+
34.096

ACTIVA
Materiele vaste activa - Dit betreft de activiteiten-boerderij, die de stichting gebruikt om haar doelstellingen te realiseren.
Liquide middelen - Dit betreft de kas, bank- en spaarrekening. Per saldo, zijn deze in 2021 toegenomen met € 9.730,PASSIVA
Overige reserves - Betreft de boederij, die gebruikt wordt voor het uitvoeren van activiteiten.
Bestemmingsfondsen - Komt uit de speciefieke bijdragen en wordt besteed aan het doel waarvoor deze zijn ontvangen.
Bestemmingsreserve - Komt uit de algemene bijdragen en wordt gebruikt voor vaste lasten, activiteiten en noodhulp

+
€

24.366

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

26.865

+

€
€

26.865

+
0

€
€

24.724

+

€
€

24.724

10.767

+
10.767

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

51.589

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

34.553

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

7.306

10.767

5.184

€

5.457

41.859

€

10.641

9.730

€

126

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

BATEN (subsidies, giften en donaties).
Ontvangen in bestemmingsfondsen € 23.615,Ontvangen in bestemmings-reserve € 27.974,LASTEN (huisvestigingskosten)
Betreft de kosten van de stichting & de boerderij (vaste lasten en onderhoud).
LASTEN (overige lasten)
Door covid-19 zijn veel mensen hun werk en inkomsten kwijtgeraakt.
De oudste en zwakste mensen ontvingen ondersteuning in de vorm van maaltijden,
voedselpakketten, brandhout; kachels en verbetering van de woonomstandigheden. Op
de boerderij zijn elektra en keuken verbeterd en zijn er maalttijden verzorgd.
Besteed aan: Electra € 2.443,- Keuken € 7.492,- Voedselhulp (maaltijden en
voedselpakketten) € 7.028,- Brandhout € 5.014,- Kachels € 1.300,- Verbetering van
woonomstandigheden € 3.870,- Transporten naar Roemenie € 500,- Land en
voedselbos € 4.301,- Overige hulp € 2.581,- Wisselkoersverschillen € 24,De hekkensluiter betreft een banksaldo toename van € 9.730,-

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

